
Ett Hallsberg FÖR ALLA
– inte bara för de rikaste



Ett Hallsberg för alla  
– inte bara för de  rikaste
Skattesystem och fördelning av gemensamma resurser ska gynna 
alla. Vänsterpartiet vill därför höja skatten för de rikaste och för-
dela inkomst för stat och kommun till alla i samhället. Välfärden 
ska nå ut till delar av Sverige, vi måste se till att mindre orter och 
glesbygd kan leva.

Kommunala verksamheter inom vård, hälsa och motion, skola 
och omsorg ska inte privatiseras. Privata alternativ innebär sällan 
bättre kvalité utan innebär att en stor del av våra pengar försvin-
ner till privata bolag.

Vänsterpartiet vill ha mer personal i äldreomsorgen, mindre 
barngrupper i förskolan och fler lärare i grundskolan. Vänster-
partiet arbetar konsekvent för att våra skolor, vårdboenden, bad 
och idrottsanläggningar skall fortsätta att drivas av kommunen. 
Vi vill att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Vi 
kommer alltid att motarbeta privatiseringar av kommunal verk-
samhet i Hallsbergs kommun.

Vi håller ihop landsbygd 
och stad
En förutsättning för den klimatomställning som är på gång är att 
alla människor kan lita på att det går att leva i hela Sverige, både 
på landsbygden och i städer. Sverige ska hänga ihop: ekonomin 
ska fungera överallt och infrastruktur ska finnas för alla.

Vänsterpartiet vill bygga upp och stärka service och möjligheter-
na att bo och verka i samtliga orter i kommunen. Helt avgörande 
om man kan bo på en mindre ort är kollektiv trafiken för pendling 
till utbildning och arbete.

Vi vill att kompletteringstrafik införs för landsbygd där kollektiv 
tåg- eller busstrafik saknas. Landsbygdsbor som saknar kollektiv-
trafik kan då ta taxi till närmsta busshållplats eller tätort och det 
kostar som en bussbiljett.

Det råder bostadsbrist i småorterna. Särskilt stor är bristen på 
hyresrätter och det finns även behov av fler villatomter. Brist på 
hyresrätter drabbar främst personer som inte är etablerade på 
bostadsmarknaden eller som inte har råd att köpa en bostad, till 
exempel ungdomar. Ungdomar måste kunna flytta hemifrån men 
ändå bo kvar i sin hemort. Även pensionärer måste kunna bo i 
hyresrätter i de mindre orterna.

Vi vill att Hallbos bestånd av lägenheter i de mindre tätorterna 
rustas.



Feminism är rättvisa
Individuell lönesättning leder oftast till att männens löner 
blir högre än kvinnornas. Vi vill ha tydlig redovisning av 
lönerna så att vi kan motverka osakliga skillnader. Arbetet 
som inletts av kommunen för att ge anställda rätt till heltid 
ska intensifieras.

Vi vill korta arbetstiden. Det måste vara möjligt för både kvinnor 
och män att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid. 
I budgetförslag för kommande år föreslår vi att en fond skapas 
där kommunala förvaltningar kan ansöka om medel till försök 
med förkortad arbetstid.

Vi vill att köns- och barnperspektivet ska finnas med i all kom-
munal planering, att jämställdheten ökar och att hela kommunen 
blir tillgänglig för samtliga innevånare oavsett ålder och kön.

”Av var och en  efter 
 förmåga, åt var och en 
 efter behov”
Det ovanstående är en av socialismens grundstenar och en 
princip som Vänsterpartiet utgår från i sitt arbete i Hallsbergs 
kommun. För oss har alla människor lika värde oavsett kön, 
ålder, ursprung och inkomst.

Hallsbergs kommun har idag en god ekonomi. Tack vare sam-
arbetet med Vänsterpartiet, både lokalt och i riksdagen, har intäk-
terna ökat mer än utgifterna. Nu vill vi gå vidare och ge brukare 
och anställda mer inflytande. Vilka kan verksamheten bäst? 
Naturligtvis de som är närmast verksamheten.

Vänsterpartiet ville inte riva Folkets Hus utan rusta upp det. Idag 
finns ett stort behov av bra lokaler för kultur i Hallsbergs kom-
mun. Teater, musik, bibliotek och allmänna mötes lokaler behövs 
i samhället. Här måste ett långsiktigt arbete inledas som på sikt 
kan göra att alla kan ta del av kulturella aktiviteter.



Ett mer solidariskt samhälle
Mia Sydow Mölleby
Jag heter Mia Sydow Mölleby, 
sjuksköterska, gift, har två 
utflugna barn och ett barnbarn. 
Hallsbergare sedan nästan 30 
år. Så länge jag kan minnas 
har jag reagerat starkt på 
sådant som jag uppfattat som 
orättvisor. I tidiga tonåren i 
samband med Vietnamkriget 
utvecklades det till ett politiskt 
engagemang. Sedan 1994 har 
jag varit engagerad i politiken 
i Hallsberg och de senaste 8 
åren har jag varit riksdagsleda-

mot. Nu har jag fått förtroendet att återigen stå överst på Vänster-
partiets riksdagslista.

Rättvisefrågor har alltid engagerat mig och jag vill ha ett mycket 
mer solidariskt samhälle. Alla människor är lika mycket vär-
da och har ungefär samma behov, men vi lever under väldigt 
ojämlika villkor. Jag vill ha mer jämlikhet och minskade klyftor. 
Idag kan börsklippare och riskkapitalister tjäna otroliga summor 
på vår gemensamma välfärd. Samtidigt har undersköterskor och 
vårdbiträden skamligt låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det är 
inte rimligt och därför vill jag vara med och sätta stopp för de 
privata vinsterna i välfärden.

I riksdagen vill jag fortsätta arbetet för rättvisa, både mellan 
människor och olika delar av landet. Man måste kunna bo och 
arbeta i hela Sverige. Hallsberg har bra förutsättningar. Vi har 
kunniga och engagerade människor, goda möjligheter att produ-
cera vindkraft och bioenergi och bästa läget för att bli ett lager- 
och logistikcentrum. Men staten måste också ta ansvar och bland 
annat göra miljövänliga investeringar i förnyelsebar energi och 
järnvägsnätet. Jag vill fortsätta kämpa för ett samhälle som håller 
ihop, där man kan leva och arbeta i hela landet. Ett samhälle som 
bygger på rättvisa, solidaritet och omtanke istället för girighet! 
Jag ser fram emot att få fortsätta representera Vänsterpartiet och 
Hallsberg i riksdagen!

Peter Tillman
Jag är 48 år, gift och har två barn. Barnen kommer från Indien 
och Kina, 8 och 7 år gamla. Jag bor nära Vretstorp, som lands-
bygdsbo anser jag att alla har rätt till likvärdig service oavsett var 
man bor. Personliga intressen är hästar, hundar, trädgårdsarbete 
och vinylskivor. Är en passionerad Jimi Hendrix-samlare. Mina 
hjärtefrågor är allas rätt till arbete och skolfrågor. Jag är ersättare 
i Kommunstyrelsen och Drift- och servicenämnden.

Veronica Löfling
Jag jobbar som städerska. Tidigare har jag jobbat inom handel, 
hotell och restaurang. Jag har också arbetat på Scania i Södertälje 
och på Norrlandsägg i Umeå. Jag har en vuxen dotter och en son 
som är 21 och tre härliga barnbarn. Jag bor i Skogaholm, så jag 
vet en del om villkoren och behoven för oss som bor långt från 



tätorterna. Det som fick mig intresserad av politik var bland an-
nat högerpolitiken och neddragningarna i trygghetssystemen. Jag 
har varit långtidssjukskriven och vet att det är inte lathet som gör 
att det är svårt att hitta ett jobb. Jag är ledamot av fullmäktige.

Tryggve Thyresson
Jag bor i Skogaholm sedan snart tjugofem år och har två vuxna 
pojkar. Jag sköter om och hyr ut de gamla arbetarbostäderna. 
Mitt  politiska engagemang har vuxit ur i biståndsarbete i Guinea- 
Bissau i Västafrika och Nicaragua i Centralamerika. Sedan 1998 
har jag haft olika uppdrag kommunalt och inom Vänsterpartiet. 
Nu sitter jag i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Klimat och rättvisefrågor är viktiga för mig. Jag sparar och 
återanvänder för att minska mitt ”fotavtryck”. Att välja klimat-
smart och rättvisemärkt gör vi så ofta vi kan. Mina hus värms 
med bioenergi, pellets och solfångare. I sommar ska jag sätta upp 
solceller.

Towe Jegeros
Jag heter Towe Jegeros och har tre barn i skolåldern, vi har en 
hundvalp samt en kanin. Jag tar i nuläget igen studier som jag 
missade i yngre år och målet är att läsa på högre nivå. Alla slags 
rättvisefrågor engagerar mig och förutom feminist så är jag 
uttalad antirasist och brinner för en värld där alla är inkluderade, 
oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån. 

Jag vet hur det är att tampas med sjukdomar och att försöka klara 
sig och familjen på en sjukersättning som krafter i samhället 
ständigt hotar med att sänka eller dra in. Det sistnämnda är i sig 
en kamp på väldigt ojämlika villkor. Jag ser ljust på tillvaron 
och tycker förstås att Hallsberg behöver ett parti som värnar om 

människor, djur och miljö på ett ärligt och rättfärdigt sätt och 
därför är jag glad över att representera Vänsterpartiet.

Sören Pettersson
Jag är pensionär, tidigare lokförare. Jag bor i Hallsberg och har 
torp på landsbygden i Viby. Jag har ett mycket stort odlarintresse, 
speciellt grönsaker som jag försöker få fart på i kökslandet vid 
torpet. Annars är största intresset idrott och jag vill verka för att 
vi gemensamt ska äga och driva idrottsanläggningar, elljusspår, 
badhus och även andra motionsanläggningar i kommunal regi 
och i samarbete med skolan. Odlarintresset ger även ett stort 
miljö- och klimatengagemang.

Mia, Sören, Veronica, Tryggve, Towe och Peter



Viktiga frågor för Hallsbergs framtid
Kan Hallsberg vara föregångare för 6 timmars 
arbetsdag? I budgetarbetet har Vänsterpartiet 
föreslagit att en fond bildas där kommunala 
förvaltningar i Hallsberg kan ansöka om försök 
med 6 timmars arbetsdag. Vår tanke är att tungt 
belastade arbeten inom vård, omsorg, och hem-
tjänst kan få pröva detta. Inte minst kanske våra 
höga sjukskrivningstal kan minskas.

Kompletteringstrafik för landsbygden. Vi föreslår 
att glesbygd ska få kompletteringstrafik där 
kollektiv tåg/busstrafik saknas. Flera kommuner 
och län i Sverige har denna modell för att ge folk 
möjlighet till att bo kvar på landsbygden.

Bibliotek och kulturella mötesplatser. Hallsberg 
saknar riktigt bra bibliotek och även bra platser 
för kulturupplevelser och mötesplatser, inte 
minst sedan Folkets Hus revs. Vi vill ha mer öp-
pet på biblioteket i Hallsberg. Dessutom behövs 

en översyn för vad som kan göras för Vretstorp, 
Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn. 
Här ryms flera lösningar med samordning med 
skolor, ev bokbussar och mobila medborgar-
kontor som kan gynna landsbygden och mindre 
orter.

Ta bort/begränsa delade turer. Delade turer 
inom vård och omsorg har införts för att klara 
bemanningsfrågan och budget. Delade turer är 
så slitsamt och skadligt att de ska bort.

Hallsberg har alltid välkomnat människor från 
olika trakter och länder. Många invandrare 
jobbar i kommunen inte minst inom barn- och 
äldreomsorg. Utan den arbetskraften skulle det 
vara svårt att klara av kommunens vård- och 
omsorgsarbete. Kommunen ska använda de 
pengar som finns så att fler integreras och kom-
mer i arbete.



Vi vill ha fler bostäder på Brunnskullen, inte en trafikled. Brunn-
skullen ligger nära stationen och centrum. Vi ska inte bygga 
oss fast i det som ett industriområde utan göra allt för att kunna 
bygga bostäder, skolor och service där. Så fort det blir tillfälle 
ska industrimark bli bostadsområden och villatomter.

Vi utmanar alla andra partier att, innan valet, säga om de vill 
ha en genomfartsled med bro mot Högtorpsgatan, rakt genom 
villaområdet på Brunnskullen! Nu stängs järnvägsövergången, 
hur vill ni göra?

En bra lösning vore en kringfart och järnvägsbro med anslutning 
vid rondellen vid Lidl och på Sanna hedsvägen där Pålsboda-
vägen ansluter. En blick på kartan visar att det blir en led som 
kan serva både det framväxande området för tågservice och 
resten av Hallsberg.



Vi vill bygga ut service 
och bostäder utanför 
centralorten.Vi vill
utveckla den offentliga 
välfärden.

Vi vill bygga ut 
kollektivtrafiken.

Vi vill ha projekt med 
kortare arbetstid.

Vi vill att all kommunal 
planering skall utgå 
från barn- och köns-
perspektivet.

Vi vill demokratisera 
den kommunala verk-
samheten. Vi vill utjäm-
na löneskillnader som 
beror på kön.

Vi vill ha mer personal i 
äldreomsorgen.

Vi vill ha mindre barn-
grupper i förskolan.

Vivillhaflerlärarei
 grundskolan.

Vi vill att våra skolor, 
vård boenden, bad- och 
idrotts anläggningar 
fortsätt ska drivas av 
kommunen.

Vi vill att varje skatte-
krona ska användas där 
den  behövs bäst!

Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se
hallsberg@vansterpartiet.se
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